
 

PROTOKOLL 1(12) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 29 – 44 
 

Tid:  2017-05-11, 08.30–11.45 

 

  
 

 

 

Plats:  Kommunal utveckling, Västra storgatan 18 A, Jönköping 

 

Närvarande:   

Beslutande:  Andreas Sturesson, ordförande, Hans-Göran Johansson, Marie 

Johansson, Stefan Gustafsson, Gert Jonsson, Kristine Hästmark, 

Anders Wilander, Lars-Erik Fälth, Linda Danielsson, Annelie Hägg, 

Ann-Marie Nilsson (adjungerad), Anders Karlgren § 29-33 

(tjänstgörande ersättare), Jan Johansson (tjänstgörande ersättare) och 

Thomas Werthén (tjänstgörande ersättare) 

 

Föredragande: Ola Götesson 

  

Sekreterare:   Sandra Widheimer 

 

Övriga närvarande: Sofia Lager Millton, Yvonne Lindén Andersson, Annica Malmer och 

Eva Gunnarsson 

 

 

§ 29  Inledning 

Ordföranden hälsar välkommen till dagens sammanträde.  

 

§ 30 Justerare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Gert Jonsson. 

 

§ 31 Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag med följande tillägg: 

ledamöter till beredningen av infrastrukturplaner. 
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§ 32 Information om verksamheten på Kommunal utveckling 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

 

Information 

Ola Götesson, Sofia Lager Millton, Yvonne Lindén Andersson, Annica 

Malmer och Eva Gunnarsson informerar om verksamheten på Kommunal 

utveckling och visar bifogad powerpointpresentation. Kommunal utveckling 

är kommunernas gemensamma utvecklingspartnerskap där kommunerna 

aktivt styr och driver utvecklingsarbetet genom aktiva chefsnätverk.  

 

Information delges om FoUrum som är den del av verksamheten som arbetar 

med kommunernas forskning och utveckling och verksamhet finns inom 

socialtjänst, skola och fritidsområdet. Utöver FoU-verksamheten informeras 

även om Miljösamverkan f. En stor del av arbetet inom Kommunal 

utveckling handlar bland annat om samverkan med andra huvudmän som till 

exempel Region Jönköpings län, kompetensutveckling samt att avlasta och 

inte belasta arbetet som sker i kommunerna.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion avseende behovet av 

att fortsätta arbetet med att hitta lösningar avseende personalförsörjningen 

inom socialtjänsten. Samverkan inom miljöområdet poängteras som viktig 

med anledning av behovet av att kunna visa på att vi har samsyn i hela länet. 
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§ 33 Beslut avseende framtida finansiering av Kommunal 

utveckling, RJL 2016/2972 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att godkänna en finansiering av stab och ledning för Kommunal utveckling 

(medlemsavgift) med totalt 3,5 miljoner kronor per år från och med 2018, 

 

att godkänna finansiering av FoUrum social välfärd och hälso- och sjukvård 

enligt tidigare utsänt förslag, 

 

att ovanstående kostnader fördelas på länets kommuner enligt skattekraft, 

 

att en finansiering om 2,6 miljoner kronor för stab och ledning för 

Kommunal utveckling finansieras genom en årlig kostnadsfördelning på de 

projekt som samordnas av Kommunal utveckling,  

 

att personalramen ska fastställas vid ingången av varje mandatperiod, 

 

att följande beslut som PKS tog 2017-04-06 kvarstår; att genomföra en 

utvärdering av vilka effekter som uppnås genom Kommunal utveckling vad 

avser forskning, utveckling samt övriga mervärden för de enskilda 

kommunerna. Utvärderingen ska också belysa hur Kommunal utveckling 

bidrar till förbättrad samverkan mellan länets kommuner. Utvärderingen ska 

genomföras på ett sådant sätt att den tillsammans med tidigare gjord 

utvärdering bidrar till att beskriva förändringen över tid,  

 

att rekommendera länets kommuner att anta ovanstående förslag till beslut. 
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Protokollsanteckning  
Andreas Sturesson, Marie Johansson och Linda Danielsson låter till 

protokollet anteckna följande:  

”Vår uppfattning är att presidiets reviderade förslag är det alternativ som 

bäst överensstämmer med vår ambition för Kommunal utveckling. Detta 

alternativ bidrar också till att skapa trygghet för våra medarbetare. Vi kan 

konstatera att det förslag vi biträder inte har förutsättningar att samla en 

majoritet av PKS bakom sig. Då kommunerna måste enas kring ett förslag 

väljer vi att ställa oss bakom det fattade beslutet även om vi tror att ett annat 

alternativ hade varit bättre.”  

 

Information 

Ordföranden informerar om presidiets reviderade förslag till beslut i ärendet. 

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion avseende den framtida 

finansieringen av Kommunal utveckling.  

 

Bakgrund 

Primärkommunalt samverkansorgan informerades 2016-11-04 om den 

framtida finansieringen av Kommunal utveckling och behovet av att 

genomföra en översyn av avtalen avseende medlemsavgiften samt 

grundfinansieringen av FoUrum social välfärd och hälso- och sjukvård. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling och länets kommuner 
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§ 34 Beslut avseende uppdragsbeskrivning och finansiering 

av gemensam fördjupad uppföljning och slutrapport av 

volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården, 

RJL 2015/999 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att genomföra fördjupad uppföljning av volym- och kostnadsutveckling inom 

hemsjukvården i enlighet med det ursprungliga förslaget och inom ramen för 

Kommunal utveckling, 

 

att rekommendera länets kommuner att anta ovanstående förslag till beslut. 

 

Information 

Ordföranden informerar om att PKS sedan tidigare har godkänt en 

uppdragsbeskrivning avseende fördjupad uppföljning av volym- och 

kostnadsutveckling inom hemsjukvården. Presidiet för Nämnden folkhälsa 

och sjukvård har meddelat att regionen är positiv till att genomföra en 

fördjupad uppföljning tillsammans med länets kommuner och har återkommit 

med en reviderad version av uppdragsbeskrivning.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion avseende regionens 

reviderade version av uppdragsbeskrivning avseende fördjupad uppföljning 

av volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården. PKS anser att 

regionens reviderade version av uppdragsbeskrivning är formulerad på en 

alltför övergripande nivå och saknar de fördjupningsområden som PKS 

önskar att uppföljningen ska omfatta. PKS lämnar bifall till att den fördjupade 

uppföljningen av volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården 
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genomförs i enlighet med det ursprungliga förslaget och inom ramen för 

Kommunal utveckling. Ett underlag avseende finansieringen av uppdraget 

kommer att tas fram för beslut av PKS vid ett kommande sammanträde. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling, länets kommuner och Presidiet 

för Nämnden folkhälsa och sjukvård 

 

§ 35 Beslut avseende hantering av ansökan avseende den 

Geriatriska forskningsfonden, RJL 2017/1336 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att SPF uppmanas att kontakta respektive kommun för beslut i ärendet, 

 

att alla kommuner återkommer till Sandra Widheimer med information om 

vem som SPF ska kontakta i respektive kommun samt med eventuella 

synpunkter avseende vilken information som önskas. 

 

Information 

Andreas Sturesson delger att han har blivit informerad om ansökan avseende 

den geriatriska forskningsfonden och att han anser att den information som 

han har fått i ärendet är för kortfattad för att PKS ska kunna fatta ett 

rekommendationsbeslut.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion om hanteringen av 

ansökan avseende den Geriatriska forskningsfonden och är överens om att det 

inte är en fråga för PKS att ta beslut om.  
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Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling och SPF i Jönköpings län 

 

§ 36 Information från utvecklingschefen för Kommunal 

utveckling 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna samt att 

kommunerna inte finner några skäl till att ompröva tidigare lämnade besked 

avseende färdtjänst med rätt till bärhjälp. 

 

Information 

Ola Götesson informerar av fördelningen av kostnader för 

inkontinenshjälpmedel.  

 

Information delges om att Länstrafiken tagit fram en motion avseende 

färdtjänst med rätt till bärhjälp och att det finns önskemål om att ärendet 

hanteras av länets kommuner. Ola Götesson informerar om att kommunerna 

har hanterat ärendet vid tidigare tillfälle och då hänvisat till gällande 

samarbetsavtal och lämnat besked att färdtjänst inte är ett uppdrag som 

åligger kommunerna.  

 

Sandra Widheimer informerar om presidiets förslag avseende hanteringen av 

information från utvecklingsrådet för naturbruk, vilket innebär att protokoll 

från möten med utvecklingsråd för naturbruk bifogas som anmälningsärende 

till PKS sammanträden samt att PKS en gång per år får en muntlig 

föredragning avseende verksamhet och budget för Naturbruksutbildningarna i 

Jönköpings län.    
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Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion avseende färdtjänst 

med rätt till bärhjälp och kommunerna finner inget skäl till att ompröva 

tidigare lämnade besked. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling  

 

§ 37 Information om budgetuppföljning Kommunal 

utveckling 2017-03-31 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.  

 

Information 

Ola Götesson delger en budgetuppföljning för Kommunal utveckling per den 

sista mars 2017.  

 

§ 38 Inkomna frågeställningar  
Inga övriga frågeställningar har inkommit. 

 

§ 39   Genomgång av ärenden på Kommunalt forums 

dagordning den 16 juni 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 
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Information 

Gert Jonsson delger att Kent Wilhelmsson förmedlat en önskan om att 

Kommunalt forum hanterar ärendet avseende uppdragsbeskrivning för 

Energikontoret. Förslag på uppdragsbeskrivning för Energikontoret delas ut 

under mötet. 

 

§ 40 Information angående förslag om utredning kring 

Palliativ vård 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

 

Information 

Ola Götesson informerar om att presidierna för Primärkommunalt 

samverkansorgan och Nämnden folkhälsa och sjukvård den 28 april gav Ola 

och Mats Bojestig i uppdrag att ta fram en uppdragsbeskrivning i ärendet. Ola 

Götesson poängterar att uppdraget inte enbart ska handla om vårdplatser utan 

omfatta hela vårdkedjan. Förslag på uppdragsbeskrivning kommer att delges 

PKS för beslut vid ett kommande sammanträde.  

 

§ 41 Information om långsiktig finansiering av IT-spåret 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 
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Information 

Ola Götesson informerar om behovet av en långsiktig finansiering av IT-

spåret. Finansieringen av IT-spårets verksamhet sker i dagsläget via 

samordningsförbunden men de har meddelat att de inte kommer att fortsätta 

finansiera verksamheten.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion om behovet av att 

samordningsförbunden finansierar både korta och långsiktiga projekt samt att 

ärendet avseende finansieringen av IT-spåret får hanteras av respektive 

kommun på hemmaplan. 

 

§ 42 Anmälningsärenden, dnr RJL 2017/51  

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga anmälningsärendena till handlingarna.  

 

§ 43 Övriga frågor – Ledamöter till beredningen av 

infrastrukturplaner 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att utse Niclas Palmgren, Ulla Gradeen, Henrik Tvarnö, Stefan Gustafsson, 

Linda Danielsson och Ann-Marie Nilsson som ledamöter till beredningen av 

infrastrukturplaner.  
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Information 

Stefan Gustafsson informerar om att frågan om beredningen av de 

infrastrukturplaner som nu är på gång lyftes på Kommunalt forum den 28 

april och att ett förslag delgavs om att bilda en utökad beredning bestående av 

presidiet för Nämnden trafik, infrastruktur och miljö samt sex representanter 

från länets kommuner.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion avseende vilka 

ledamöter som ska utses till beredningen av infrastrukturplaner.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling och ordföranden för Nämnden 

trafik, infrastruktur och miljö. 

 

§ 44 Övriga frågor – Avtackning av rektor för Jönköping 

University  

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att gemensamt avtacka Anita Hansbo, rektor för Jönköping University.  

 

Information 

Hans-Göran Johansson informerar om att avtackning av Anita Hansbo, rektor 

för Jönköping University, kommer att ske den 1 juni.  
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Vid protokollet 

 

 

Sandra Widheimer 

 

Justeras datum: 2017-06-05 

 

 

Andreas Sturesson   Gert Jonsson 

 

Tillkännagivande av dag för justering av Primärkommunalt samverkansorgans 

protokoll 2017-05-11 har 2017-06-07 anslagits på Region Jönköpings län, 

Kommunal utvecklings anslagstavla, intygar:  

Sandra Widheimer

 


